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1. RAPOR ÖZETİ 

SPECTRUM, Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi öğrencileri olarak kurmuş olduğumuz bir 

teknoloji takımıdır. Takımımızın gayesi, çeşitli teknoloji yarışmalarına katılarak ideallerimiz 

doğrultusunda bir süreç izlemek şeklinde olacaktır. 

Resim 1: Takım Logosu 

Günümüzde insansız hava araçları bir hayli popüler hale gelse de neredeyse onun kadar 

önem arz eden insansız su altı araçları henüz çok fazla gündemde bulunmamaktadır. Bizler de 

Spectrum teknoloji takımı olarak bu eksikliği gidermeyi gaye edendik ve TEKNOFEST 

İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisine yönelerek çalışmalar başlattık. Yaptığımız çalışmalar 

neticesinde bu serüvenin ilk adımı olan Ön Tasarım Raporu etabını geçmiş olduk. Sonrasında 

aracımızı daha çok hayali ve teorik olan durumundan pratik haline çevirmek için araç 

tasarımını, mekaniğini, elektroniğini ve yazılımını keskin hatlarıyla belirledik.  

Su altı aracımız ABRA’nın mekanik ve elektronik tasarımı yapılırken aracın yarışmada 

başarılı olması için sahip olması gereken donanımlarla birlikte aracın yarışma dışında açık sular 

altında da hizmet verebilmesi göz önünde bulundurulmuş, mekanik ve elektronik tasarımdan 

sorumlu ekip arkadaşlarımız bu bilinçle çalışmalar yapmışlardır. 

Su altı aracımız ABRA, 4 tane köşelerde ve 2 tane de üst kısımda olmak üzere toplamda 6 

adet motora sahip olacaktır. Bu motorlar sayesinde ABRA V1, 360 derece hareket 

edebilecektir. Araçta bulunan elektronik parçaları ise pleksi maddesinden yapılmış su geçirmez 

bir tüpün içinde bulundurulacaktır. Nozul, pervane gibi mekanik parçaların 3 boyutlu çıktıları 

okulumuzda bulunan yazıcıdan alınarak araçta kullanılacaktır. 

ABRA robotumuz enerjisini bataryadan alacak, böylece fazla kablolamanın önüne 

geçilecektir. Araçta ana kontrol kartı olarak Arduino Mega tercih edilmiş ve 4 adet sensör 

bulundurulmuştur. Bu sensörlerin elektronik-yazılımsal testleri yapılmış ve alınan başarılı test 

sonuçları raporun ilgili bölümlerinde gösterilmiştir.  

ABRA’nın hareketi kumanda vasıtası ile gerçekleştirilecektir. Kumandamız, su altı 

aracımızın özelliklerine uygun olacak şekilde bizler tarafından tasarlanmıştır. Kumanda ile 

aracın hareketi sağlandığı gibi, araçtan gelen veriler kumanda üzerinden bilgisayara aktarılacak 

ve dış arayüzde gösterilecektir. 

Dış arayüz yazılımı ekibimizin yazılımcı üyesi tarafından Pyhton programlama dili 

kullanılarak geliştirilmiş olup, su altı aracından gelen verileri ve kamera görüntüsünü tek bir 

ekranda görmemize olanak sağlamıştır. 

Yukarıda yazılanlardan görüleceği üzere aracın bütün tasarımında özgünlüğe çok önem 

verilmiştir. Elektronik kontrol sistemi, kumanda ve dış arayüz yazılımı, hazır sistemler 

kullanmak yerine takım üyeleri tarafından geliştirilmiş, böylece araçta yapılacak her türlü 

değişiklikte tüm sistemin kolayca bu değişikliğe uyum sağlaması hedeflenmiştir. Bu sayede 

belli markalara olan bağımlılığımız da büyük ölçüde kalkmış ve aracı geliştirmek için gereken 

maliyet azaltılmıştır.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.  Takım Üyeleri  

Güncel ekip listesi aşağıda belirtilmiştir. 

Adı Soyadı 
Çalışma 

Alanı 
Sınıf Okul 

Ömer KADIOĞLU 

(Takım Lideri) 

Elektrik-

Elektronik 
12. Sınıf Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 

Muhammed Fatih 

ÇAĞMAN 

Mekanik 

Tasarım 
12. Sınıf Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 

Muhammed Enes 

KUTLUĞ 

Robot 

Tasarımı 
12.sınıf Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 

Kerem TORLAK Yazılım 11. Sınıf Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 

Muhammed 

AKGÜMÜŞ 
Yazılım 11.Sınıf Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 

Ahmet Yusuf 

ERDEM 

Fiziksel 

Hesaplamalar 
11.sınıf Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 

Hatice VARLIK Danışman 

Bilişim 

teknolojileri 

ve yazılım 

öğretmeni 

Özel Yenidoğu Okulları 
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2.2.  Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

Adı Soyadı 
Çalışma 

Alanı 
Görev Başlıkları Görev Açıklaması 

Ömer 

KADIOĞLU 

(Takım Kaptanı) 

Elektronik 

Devreler 

Genel yönetim, aracın 

elektronik kart tasarımı 

ve elektrik bağlantıları. 

Su altı robotuna dair gerekli 

elektronik parçaların 

birleştirilmesi ve 

senkronizasyonun yapılması. 

Takımın yönetilmesi. 

Muhammed 

Fatih ÇAĞMAN 

Mekanik 

Tasarım 

Dış iskeletin yapımı, 

gerekli birleştirme 

işlemleri. 

Robotun gerekli malzemelerinin 

üretilmesi ve birleştirilmesi. 

Kerem 

TORLAK 
Yazılım 

Yazılımın oluşturulması, 

gerekli yazılım 

testlerinin yapılması. 

Robotun gerekli yazılımlarının 

geliştirilmesi ve bu yazılımların 

gerekli testlere tabi tutulması. 

Muhammed 

Enes KUTLUĞ 

Robot 

Tasarımı 

Robot tasarımının 

yapılması, gerekli 

prototiplerin üretimi. 

Robotun dış form tasarımının 3 

boyutlu olarak yapılması. 

Muhammed 

AKGÜMÜŞ 
Yazılım 

Bilgi ekranın 

oluşturulması gerekli 

yazılımın üretilmesi. 

Kumanda ve robot yazılımının 

geliştirilmesi. Testlerin sonucuna 

göre yazılım iyileştirilmeleri ve 

veri ekranının tasarımının 

yapılması. 

Ahmet Yusuf 

ERDEM 

Fiziksel 

Hesaplamalar 

Aracın gereken fiziksel 

hesaplamalarının 

yapılması. 

Robot için gereken fiziksel 

hesaplamalarının yapılması. 

Yapılan hesaplamalar sonucunda 

dış formda geliştirilmelerin 

yapılması. 

Hatice VARLIK

Danışman

Muhammed Fatih 
ÇAĞMAN

Mekanik Tasarım

Kerem TORLAK

Muhammed AKGÜMÜŞ

Yazılım

Muhammed Enes 
KUTLUĞ

Robot Tasarımı

Ahmet Yusuf 
ERDEM

Fiziksel 
Hesaplamalar

Ömer KADIOĞLU

(Takım lideri)

Elektrik-Elektronik
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Bazı ufak değişiklikler dışında aracın tasarımına Ön Tasarım Raporunda belirtildiği şekilde 

devam edilmiştir. Bu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

3.1. Malzeme Değişikliği 

Araçta kullanmayı düşündüğümüz 3900 kV’lık motoru test ettiğimizde motorun 

ihtiyacımızın çok üzerinde güç tükettiğini, dolayısıyla bataryanın çok daha hızlı şarjının 

azaldığını tespit ettik. Su altı aracımızın daha kontrollü hareket etmesi ve yüksek hızda 

savrulmaması için daha düşük bir gerilime sahip olan motorlar kullanmaya karar verdik. 

Ayrıca test ettiğimiz motoru yurtdışından sipariş vermiş ve gelmesi için 2 ay beklemek 

zorunda kalmıştık. Zaman planlamamızın sarkmaması için Türkiye’de satılan motorları 

kullanmaya karar verdik. 

3.2. Yazılımsal Değişiklik 

Ön Tasarım Raporunda arayüz programının yazılımı için belirttiğimiz C++ dilinin 

aksine Python (Python 3.5) dilini kullanmayı tercih ettik. Bu değişikliği yapmamızdaki 

temel gerekçelerimiz, Python'ın kolay, kullanışlı ve verimli bir dil olması, geniş 

kütüphanelere sahip olması ve ayrıca takımımızdaki yazılım bölümü ile ilgilenen 

üyelerimizin Python konusunda daha tecrübeli olmalarıdır.  

3.3. Mekanik Değişiklik 

ÖTR aşamasında aracın içine koyduğumuz kameranın sabit olmasını 

kararlaştırmıştık. Ancak KTR aşamasındayken kullandığımız su altı aracı sürüş 

simülasyonları sayesinde hareketli bir kamera kullandığımızda yarışmada daha başarılı 

olacağımızı farkettik. Bu yüzden kamerayı sabit tutmak yerine aşağı-yukarı yönde hareket 

ettirmeye karar verdik. Kumandaya eklediğimiz kamera ekseni butonu ile bu hareketi 

sağlayacağız. 

3.4. Bütçe Karşılaştırması 

Yurt dışından aldığımız motorlar ESC ile birlikte gönderiliyordu, bu yüzden ESC 

için ekstra bir ödeme yapılmasına gerek kalmamıştı. Ancak Türkiye’den alacağımız 

motorlar için ayrıca ESC alınması ihtiyacı ortaya çıktı. Bu yüzden bütçede 550 TL’lik bir 

artış meydana geldi. Bütçemizin son hali Bölüm 8.2’de görülmektedir. 

4. ARAÇ TASARIMI 

Su altı aracımız ABRA V1, kontrol istasyonunda bulunan kendi ürettiğimiz kumandadan 

gelen komutlara göre hareket edecektir. Aracın içerisinde bulunan sensörler basınç, ivme, eğim, 

uzaklık ve sıcaklık verilerini önce kumandaya, ardından kumanda aracılığı ile bilgisayara 

iletilecek ve bilgisayarda kendi ürettiğimiz “ABRA ROV Kontrol Paneli” adlı dış arayüzde 

görünecektir. Yazılım arayüzü, aracı kontrol edecek kişinin rahatça takip edebilmesi için sade 

ve minimalist bir şekilde tasarlanmıştır. 

ABRA V1 üzerinde bulunan analog kamera direkt olarak kablo ile kumandaya, oradan da 

bilgisayara bağlanacaktır. Bu sayede gelen görüntünün kalitesinin bozulmaması ve görüntüde 

zaman kaybı olmaması hedeflenmiştir. 

ABRA V1’in mekanik tasarımı yapılırken hidrodinamik ilkeleri göz önünde 

bulundurulmuştur. Motorlar, en iyi hareketi sağlayacak konumda ve açıda yerleştirilmiştir. 

Böylelikle araç 360 derece dönme kabiliyetini kazanacaktır.  
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4.1. Sistem Tasarımı 

 

 

Şekil 1 ve 2’de bulunan blok şemalarda görüldüğü üzere aracın içindeki sensörler, 

motorlar ve diğer parçalar Arduino Mega isimli programlanabilir karta bağlanmıştır. 

Arduino Mega ve kamera kablosu, kontrol istasyonunda bulunan kumandaya bir ara kablo 

ile bağlanacaktır. Böylece kumandadan araca direkt komut gönderilerek aracın hareket 

etmesi sağlanacaktır.  

 

Yine aracın içinde bulunan analog kamera, araç ve kumanda arasındaki ara kablo 

aracılığı ile kumandaya, kumandadan da bilgisayara bağlanacaktır. Araçtan kumandaya 

giden veriler ve kamera görüntüsü, kumanda ile bilgisayar arasındaki bağlantı sayesinde 

bilgisayardaki arayüzde görünecektir. 

 

Şekil 2: Genel Sistem Şeması 

Şekil 1: ABRA V1 Sistem Blok Şeması 
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4.2.  Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

Aracımızın dış formunu tasarlarken ilk başlarda aklımızda üç adet tasarım 

vardı. Fakat yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda iki tasarımın uygun olmadığını 

fark ettik ve bu iki tasarımı 3D çizime geçirmedik. Geriye kalan tasarımı ise bir 

aylık çalışma sonunda 3D çizime geçirdik. Ön Tasarım Raporunda da yer 

verdiğimiz nihai tasarımı elde ettik (Şekil 3). 

     

Şekil 3: ABRA V1 3 Boyutlu Mekanik Tasarımı 

Dış form tasarımına tekrar göz attığımızda aracın hidrodinamik yapısını 

bozabilecek bir etken görmedik ve değişiklik yapmadık. Ama aracın köşelerinin 

çarpma anında zarar görebilme ya da çarptığı zemine zarar verebilme ihtimali 

olduğunu fark edince aracın köşelerine plastik koruyucular yerleştirmeye karar 

verdik (Şekil 4). 

                                

            Şekil 4: ABRA V1 Köşe Korumalıkları 
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Bunun yanı sıra motorların konumuna ve sayısına da Ön Tasarım 

Raporunda belirtilen şekilde devam ettik. Bütün motorlar sabit olacak şekilde, 6 

farklı motoru, 4 tanesi ileri-sağ-sol hareketlerini gerçekleştirmesi için yan taraflara, 

geri kalan 2 tane motoru ise aracın yukarı ve aşağı hareketlerini gerçekleştirebilmesi 

için aracın üst tarafına yerleşecek şekilde aracımızın motorlarını konumlandırdık 

(Şekil 5-6). 

 

 

        Şekil 5: ABRA ROV Önden Görünümü                               Şekil 6: ABRA ROV Üstten Görünüm 

 

 

 

                   Şekil 7: ABRA V1 ROV Yandan Görünümü 
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Aracımız bir su altı aracı olduğundan dolayı sızdırmazlık özelliğine çok 

önem verdik. Bu önlemlerin başında aracımızı oluşturan malzemelerin su geçirmez 

olması ve araç yapımında her monteleme işinin ardından sızdırmazlık testlerinin 

yapılamasıdır. Bu şekilde herhangi bir sorunla karşılaşıldığında hemen müdahale 

edilebilecek ve yeni denemelere hızla geçebileceğiz. Bunun dışında reçine ve 

epoksi sıvısı ile kaplama yaparak sızdırmazlık en yüksek seviyeye çıkartacağız.  

Araçta bulunan bütün elektronik parçalar (sensörler, bataryalar, modüller) 

aracın ortasında yer alan pleksiden yapılmış cam prizma tüpün içerisinde 

bulunuyor. Tüpü pleksiden yapmamızın en önemli sebebi pleksi maddesinin kolay 

şekil alması ve dayanıklı olmasıdır. Pleksi tüpün dışında kullanacağımız bir 

kaplama ile elektronik parçalardan kaynaklanan sıcaklık artışını, kaplama 

maddesinin iletkenliğini ve suyun soğutucu özelliğini kullanarak önleyeceğiz. 

Böylelikle ek bir soğutucu masrafına girilmeyerek pleksi tüpün içerisi hep istenilen 

sıcaklıkta kalacaktır. Bu tüpün su geçirmemesi bizim için çok önemli olduğundan 

bu tüp karbon fiber kaplama ile kaplanacak ve çok iyi montelenecektir. 

Parkurlarda bize yardımcı olacak manipülatör kol parçaları temin edilerek 

araca yerleştirilecektir. Manipülator kol step motor aracılığı ile kumandadan aldığı 

komutları kullanarak çalışacaktır. Kol kameranın hemen alt kısmına yerleştirilecek. 

Bu şekilde pilot her zaman kolu ve kolla yaptığı işi görebilecek. Manipülatör kol 

kolay çıkarılıp takılması için araca uygun bir şekilde montelenecektir (Şekil 8). 

 

 

                         Şekil 8: Manipülator Kol Step Motorun Bağlanacağı Dişli Sistemi 

4.2.2. Malzemeler 

Aracın iskeletinde kullanacağımız malzeme olarak kolay işlenebilen ve 

dayanıklı bir madde olmasından dolayı polietilen kullanılacaktır. Bu sayede olası 

bir darbe durumunda aracın ciddi bir hasar almayarak kurtulmasını hedeflenmiştir. 

Yan yüzeyleri birbirine bağlamak içinse alüminyum kullanılacaktır. Çünkü 

alüminyum maddesi kolay şekil alabilir ve istenilen forma sokulabilir, yapıştırma 

veya vidalama konusunda montajı basit ve sağlamdır. Bir diğer alüminyumu 

kullanma sebebimiz ise montaj sırasında sıkıntı çıkarmamasıdır. Aracın elektronik 

parçalarını ise pleksiden yapılmış cam bir prizma tüpün içerisine yerleştirilecektir. 

Son olarak kullanacağımız iskelet (koruyucu) malzemesi ise karbon fiber olacaktır. 

Kaplama yapmamızın nedeni sızdırmazlığı arttırıp estetik bir görünüm sağlamaktır.  
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Veri akışının sağlanması için 25 metre uzunluğunda CAT8 Ethernet kablosu 

kullanılacaktır. Bu kabloyu gerekli konnektörler aracılığı ile pleksi arkasındaki 

konnektör çıkışlarına bağlanacaktır. Araçtan çıkan kablolar bu şekilde kontrol 

istasyonuna ulaşacaktır. Ethernet kablosunu su geçirmez yapmak için epoksi 

kaplama kullanılacaktır. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

Aracımızın üretim yöntemine Ön Tasarım Raporunda uygun gördüğümüz 

CNC kesim olarak kararlaştırdık. CNC kesim bize aracın yan yüzeylerini 

oluşturmada yardım edecektir. Aracın yan yüzeyleri için kullanacağımız 

alüminyumu hazır alüminyum doğrama ile üreteceğiz. Aracın dış formu dışında 

kumanda, pervane ve nozulların üretimi için ise 3D yazıcıya karar kıldık.  

4.2.4. Fiziksel Özellikler 

Aracımızın boyutları malzemeler ile uyumlu olması açısından 40 cm’ye 40 

cm olarak belirlendi. Yüksekliği ise 45 cm olarak belirlendi. Yüzme kolaylığı 

açısından bakacak olursak, polietilen madde kullanacağımızdan dolayı hafif, 

sağlam ve yüzebilir bir araç olacaktır. Aracımızın ağırlığı buna eklenince su 

içerisindeki kabiliyeti üst seviyelere çıkarak su içerisinde askıda kalabilecektir. 

Aracımızın ağırlığı yaklaşık olarak 7320-7760 gram olacağını ön 

görmekteyiz. Bu ön görü ağırlığını belirlerken dış formda kullanacağımız 

malzemelerin ebatlarına göre ağırlık hesaplamalarını yaptık. Elektronik 

parçalarında gramajları alınarak ortalama ağırlık hesaplanmış oldu. 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı   

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Sistemin elektronik tasarımı, su altı aracı ve kontrol paneli (kumanda) 

olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Bu iki bölüm arasındaki seri iletişim, 

CAN-BUS protokolü ile sağlanacaktır. 

4.3.1.1. Su Altı Aracı Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızda Arduino Mega mikrodenetleyici kart, çeşitli 

sensörler, ESC kontrollü motorlar ve enerji sağlayacak olan bir batarya ve 

devre elemanları bulunacaktır. Su altı aracı ve kumanda arasındaki veri iletimi 

için CAN-BUS modülü kullanılmıştır. Şekil 9’da aracın genel elektronik 

şeması görülmektedir. 
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Veri iletimi için CAN-BUS modülünün tercih edilmesinin sebebi, 

Arduino Mega’ya bağlı olan sensörlerden gelen verileri anlık olarak kumandaya 

göndermek, kumandadan gönderilen komutların da hızlı bir şekilde su altı aracı 

tarafından alınmasını sağlamaktır. Test amaçlı kurulan CAN-BUS devresi Şekil 

10’da görülmektedir. Su altı aracında kullanılan Arduino kartındaki veriler, 

kumandada bulunan Arduino’ya aktarılmıştır. 

 

                    Şekil 10: CAN-BUS Test Devresi 

 

Su altı aracımızın temel tasarım bileşenleri, çok fonksiyonlu bir keşif 

robotu olarak belirlendi. Araca, suyun içindeki sıcaklık ve nem durumunu dış 

Şekil 9: Araç Genel Elektronik Şeması 
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arayüzde gösterecek olan sıcaklık ve nem sensörü eklendi. Bunun sebebi araç 

derin sulardayken suyun sıcaklığına dair veri almak ve sudaki herhangi bir 

olağan üstü durumu tespit etmektir.  

Aracımızda kullanmaya kararlaştırdığımız sıcaklık ve nem sensörünü, 

pandemi şartlarından ötürü robot üzerinde test imkânı sağlayamasak da, Arduino 

devresi üzerinde SHT20 kütüphanesi aracılığıyla test edip veri kontrolü sağladık. 

Şekil 11’de görüldüğü üzere Arduino Mega’ya bağlanmış olan sıcaklık ve nem 

sensörünün testi yapılmış ve doğru veri akışı sağlanmıştır (Şekil 12). 

                             Şekil 11: Sıcaklık Ve Nem Sensörü Test Devresi  

Şekil 13’te bir basınç sensörü test devresi görülmektedir. Araç içine 

konulacak olan bir diğer sensör ise basınç sensörüdür. 1.2 MPa (Megapascal) 

değerinde ve 5V enerji ile çalışan hidrolik basınç sensörü, PA66 podlu plastik 

kablo ile yuvasına bağlanmıştır. Daha sonrasında ise sensörün (sarı, kırmızı ve 

Şekil 12: Sıcaklık Sensörü Test Sonuçları 
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siyah) olmak üzere 3 bağlantısı jumper kablolar yardımıyla lehimleme işlemi 

yapılarak sistem kontrol kartı olan, Arduino Mega’ya bağlanmıştır.  

Arduino yazılım ara yüzünde yazılan hidrolik basınç sensör kodu başarılı 

sonuç almıştır. Test edilmek üzere su dolu bardak içerisinde denemeler 

yapılmıştır. Bu denemelerden alınan veri akışı Şekil 14’te görülmektedir. 

  

        Şekil 13: Hidrolik Basınç Sensörü Test Devresi 

        Şekil 14: Hidrolik Basınç Sensörü Veri Akışı 
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Su altı aracı için neredeyse en önemli sensör olan ivme ve jiroskop 

sensörünün test devresi Şekil 15’te görülmektedir. Aracın gerek yarışma 

havuzunda gerekse açık sular altındayken hızını kontrol etmek çok önemli bir 

fonksiyon olacaktır. Bu sebeple aracımızın hem hızını hem de dengesini kontrol 

etmek amacıyla ivme ve jiroskop sensörü kullanmaya karar verdik. Test 

sonuçlarında alınan veriler Şekil 16’da görülmektedir. 

 

 

Su altı aracında kullanmayı düşündüğümüz motorları 1750 mA’lık bir 

Li-po pil ve 60A’lik ESC kullanarak test etmek için kurduğumuz devre Şekil 

17’de görülmektedir. Yaptığımız test sonucunda motorun ihtiyaç 

duyduğumuzun çok üstünde güç tükettiğini fark ettiğimiz için daha düşük kV’a 

sahip motorları kullanmaya karar verdik. Motor değiştirmeye dair detaylı 

bilgilere Bölüm 3’te yer verilmiştir. 

Şekil 15: İvme Ve Jiroskop Sensörü Test Devresi 

Şekil 16: İvme Ve Jiroskop Sensörü Veri Akışı 
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4.3.1.2.  Kumanda Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracını yönetmek üzere geliştirmekte olduğumuz kumandanın 

üzerinde çeşitli düğmeler bulunmaktadır. Bu düğmeler ile aracı farklı 

yönlerde hareket ettirebilecek, su altı görevlerini gerçekleştirmek üzere 

manipülatör kola komut gönderebilecek, acil bir durumda aracı 

durdurabilecek ve kameranın görüşünü değiştirebileceğiz. Kumandaya ait 

örnek tasarım Şekil 18’de görülmektedir. 

 

Şekil 17: Dc Motor Test Devresi 

Şekil 18: Kumanda Tasarımı 



 
 

15 
 

Prototip amaçlı oluşturduğumuz kumandada bulunan düğmeler, 

kumandanın içindeki Arduino Nano kontrol kartına bağlı durumdadır. 

Kontrol kartı, kendisine bu düğmelerden gelen verileri CAN-BUS modülü 

üzerinden araca aktarmakta ve yine araçtan gelen verileri de CAN-BUS 

modülü üzerinden almaktadır. Arduino Nano kontrol kartı, USB bağlantısı 

üzerinden bilgisayar ile haberleşecektir. Böylece su altı aracından kumandaya 

gelen veriler USB bağlantısı üzerinden bilgisayara aktarılacak ve dış 

arayüzde gösterilecektir. Kumandaya ait elektronik blok şeması Şekil 19’da 

gösterilmiştir.  

Arduino Nano ile oluşturduğumuz kumanda prototipini test ettikten sonra 

kendi kontrol kartımızı oluşturma aşamasına geçeceğiz. Bu kartı baskılı devre 

kartı (PCB) yöntemi ile bilgisayarda tasarlayacak ve daha sonra bastıracağız. 

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Kumandadan gelen komutlar ile araç kontrol edilecek, araçtaki sensörlerin 

verileri, öncelikle Arduino’ya ulaşacak, sonra kablo aracılığıyla kumandaya, 

ardından da kumandadan çıkacak USB kablo bilgisayara iletilecek, bu veriler de 

yazmış olduğumuz ara yüz aracılığı ile USB (COM) portundan bilgisayar ekranına 

yansıtılacaktır. Kamera verileri ise karışıklığı, iletim güçlüğünü ve veri kaybını 

düşürmek amacıyla Arduino kartına bağlanmayacak, direkt olarak bilgisayara 

iletilecektir ve diğer sensör verileriyle birlikte bilgisayar ekranına yansıtılacaktır. 

Ara yüzümüz aracılığıyla verilerimiz gerçek zamanlı olarak bilgisayar ekranına 

yansıtılacaktır ve sürücü tarafından görüntülenebilecektir.  

 

Şekil 19: Kumanda  Blok  Şeması 
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.  

4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızda Arduino kartlarını tercih ettiğimiz için öncelikle yazılım süreci 

Arduino IDE platformu üzerinden Arduino kartlarımızın kodlaması yapıldı. 

Sensörlerin bağlı olduğu Arduino kartımızın yazılım sürecine “Dış Arayüzler” 

bölümünde değinildi. 

Şekil 20: Arac Akış Diyagramı 
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Motorlarımızın ve ESC modüllerinin bağlı olduğu Arduino kartımızı, 

kumandadan joystick hareketiyle komut alması ve bu komutlar ile hareket etmesi 

üzerine kodladık. 

4.3.4. Dış Arayüzler 

Sensörlerimizin bağlı olduğu Arduino kartımızı Arduino IDE aracılığıyla 

sensör verilerini okuması, işlemesi ve yazması için kodladık. Basınç, ivme-gyro 

sensörü ve sıcaklık-nem sensörlerimizin tamamının çalışma testlerini yaptık ve 

daha sonrasında arayüz üzerinde çalışmaya başladık.  

Dış arayüzü geliştirirken Python programlama dilini kullandık. Bunun 

sebebi Pyhton’un geniş kütüphanelere sahip, yazımı kolay ve kullanışlı bir dil 

olmasıdır. Ayrıca takımımızdaki yazılımcımızın Python kullanım tecrübesi olması 

da bu dili tercih etmemizdeki bir diğer sebeptir. PyCharm geliştirme ortamı 

aracılığıyla OpenCV ve Tkinter kütüphanelerinden faydalanılarak arayüz 

uygulamamızı geliştirdik. OpenCV kütüphanesini kullanma amacımız kamera 

görüntüsünü elde etmek, Tkinter kütüphanesini kullanma amacımız ise grafik 

kullanıcı arayüzü (GUI) elementlerini dış arayüze kamera görüntüsü ile 

yerleştirmektir.  

Arduino’dan gelen gerçek zamanlı veriyi Python tabanlı proramımızda 

gerçek zamanlı olarak işlemek ve ekrana yazdırabilmek için, Python’da bulunan 

“Serial” modülünü kullanarak bilgisayarımızın COM portuna gelen veriyi alarak 

dış arayüze aktardık. Şekil 21’de geliştirdiğimiz dış arayüzün ekran görüntüsü 

görülmektedir. Yazılım üzerine çalışmalarımız devam etmekte olup ilerleyen 

zamanlarda çok daha şık ve profesyonel görünümlü bir hale gelecektir. 

  

Şekil 21: ABRA ROV Dış Arayüzü 
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5. GÜVENLİK  

• Araç üzerinde 6 tane motor bulunup hepsi modülün belirlenen kısımlarına sabitlenerek 

oluşabilecek olumsuz olayların önüne geçilecektir.  

• Motor üzerinde bulunan pervanelerin her biri, bir diğer motordan bağımsız olarak zıt 

olarak konumlandırılacaktır. Böylece araç herhangi bir engel ile karşılaştığı zaman 

motor ve pervaneler hasar almadan kurtulabilecektir. Yani çarpışmalarda aracın 

herhangi bir güvenlik sıkıntısı çıkarmaması için gerekli önlemler alınacaktır.  

• Araç içerisindeki kartların ve sensörlerinin bulunduğu pleksi prizma modülünün su 

geçirmezliği en yüksek derecede olabilmesi için karbon fiber kaplama ile dış yüzeyi 

kaplanacaktır. Ayrıca gerekli contalama sistemi için üst düzey ilgi gösterilecektir. 

Böylece aracın mekanik sistemine herhangi bir su sızdırma riski yok edilmiş olacaktır.  

• Araç tasarlanırken keskin köşeler ovalleştirilerek aracın herhangi bir yere çarparak 

zarar vermesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  

• 3D filament ile basılan nozullar sayesinde motorların verebileceği olası zararların 

önüne geçilecektir. 

• Araçtaki her parça montelenirken uygun birleştirme yöntemleri kullanılarak 

sabitlenecektir.  

• Aracın enerji ihtiyacını bataryadan sağlayarak kısa devre ve aşırı voltaj gibi sorunları 

önlenecektir. 

• Su üstündeki kontrol istasyonunun enerji ihtiyacı karadan sağlanacaktır. Su altı aracı 

dışarıdan beslenmeyeceği için araca dahili sigorta konarak gerekli önlemler 

alınacaktır.  

• Pleksi tüpün içerisine yerleştirilecek su algılama sensörü sayesinde sistemin olası su 

alması durumunda sistem otomatik olarak kendini kapatacaktır. Ayrıca su altı aracına 

ve kumandaya yerleştirilen acil yardım butonları ile bütün sistem kapatılabilecektir.  

• Sistemde herhangi bir kritik veri algılanması durumunda (yüksek basınç veya yüksek 

sıcaklık gibi) dış arayüz programına gerekli uyarı gönderilerek pilota bilgi verilecektir. 

Eğer müdahele edilmez ise sistem kendini kapatarak olası kazaların önüne 

geçilecektir.  

• Su altı aracı üretilirken gerekli iş güvenliği önlemleri alınacaktır. Oluşabilecek akıma 

kapılma, yaralanma gibi senaryolar üzerine yapılması gerekenler takım olarak 

konuşulmuş ve herkes bilgilendirilmiştir.   

• Gerekli alanlarda yapılan çalışmalarda her takım üyesinin kullanması için baret, yelek, 

gözlük ve görevlere uygun eldivenler takım üyelerine dağıtılacaktır.  

• Herhangi çarpışma anında yüzeye ve araca zara gelmemesi adına aracın alt köşe 

kısımlarına plastik koruyucular yerleştirilecektir. 

• Araçta elektrik nedeniyle oluşabilecek riskleri araca ve kumandaya yerleştirdiğimiz 

acil durum (güç kesme butonu) butonları sayesinde ortadan kaldırdık. Bu sayede 

herhangi bir elektrik arızası durumunda araçtaki güç kesilecek ve onarım için güvenli 

bir alan oluşturulacaktır. 
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6. TEST 

Araç içinde bulunacak sensörlerin ve motorların kodlanarak doğru bir şekilde çalışması 

test edilmiş ve test sonuçlarına “4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci” bölümünde yer 

verilmiştir. Sensörlerden gerekli veriler doğru bir şekilde alınmış ve motorlara uygun hız 

testleri yapılmıştır. Bunların dışında ileride yapacağımız daha detaylı testler aşağıda 

belirtilmiştir:  

• Sızdırmazlık Testi: Bu test kapsamında araçta kullandığımız malzemelerin ne kadar 

dayanıklı ve iyi montelendiğini öğrenmeye dayalı testler uygulanacaktır. Olası bir 

sorunda hızlı bir şekilde parça değişimi yapılıp istenilen sonuç alınana kadar testler 

devam edecektir. Bu test pandemi sonrası istenilen sonuçlar alınana kadar, üç günde 

bir yapılarak alınan sonuçlar not alınacak ve gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. 

• Basınç Testi: Bu test ise aracın deniz gibi su basıncının yüksek olduğu yerlere 

girdiğinde basınca dayanıp hareketlerine sıkıntısız devam edebilmesini gözlemlemek 

için yapılacaktır.  

• Kabiliyet ve Yüzme Testleri: Bu test kapsamında araca bir havuz içerisinde mekanik 

testler uygulanacaktır. Bu testler; manevra, motor itiş gücü, olası bir çarpma, 

manipülatör kol ile cisim taşımadır. 

• Elektronik Test ve Kontroller: Bu kontrol kapsamında ise aracın ihtiyaç duyduğu gücü 

alırken sorun yaşamaması için gerekli kontroller uygulanacaktır. Bu kontroller kablo 

kesit alanı yeterli mi, sinyal bozan bir durum var mı ya da kablolar araca doğru şekilde 

mi bağlı gibi önemli etkenlerdir. 

•  Kodlama ve Yazılım Testleri: Bu testlerde ise araç için yazılan kodların sıkıntısız ve 

kesintisiz çalışması test edilecektir. Bunun yanında kodların sensörlerle uyuşup 

çalışması test edilecektir. 

• Kumanda-Araç Testleri: Bu testlerde kumanda ve araç arasındaki iletişim test 

edilecektir. Bu testler iletişim hız testleri ve bu testler sonucu yapılacak geliştirmelere 

karar verilmesi.  

• Batarya Testi: Bu testte ise araç içinde kullanacağımız bataryanın yeterli ve gerekirse 

fazla olması test edilecektir ki olası bir durumda araç planlanandan daha uzun süre 

suda çalışır vaziyette bulunabilsin. 

7. TECRÜBE 

Araştırmalarımız ve çalışmalarımız sonucunda sıfırdan bir sistemin tasarlanma sürecini ve 

sistemi oluşturmanın tecrübesini elde ettik. Bunun dışında disiplini olmayı, planlı çalışmayı, 

pes etmemeyi, bir takım olmayı ve en önemlisi kriz durumlarını yönetmeyi öğrendik. Bunlar 

kişisel tecrübeler olurken bir de su altı aracının yaparken tecrübe kazandık. Bunlar: 

• İlk yaptığımız araç tasarımı üzerine bilir kişilerle konuşmamız sonucunda bir rov’un nasıl 

bir şekli ve tasarımı olması gerektiğini öğrendik. 

• Simülasyonlar sonucunda aracın kamerasını aşağı-yukarı yönde hareket ettirmenin bize 

sabit kameradan daha yararlı olacağını öğrendik. 
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• Eski planlamada yazılımla ilgilenecek olan arkadaşlarımız sensörlerden veri almak için 

hazır kod kullanacaklardı. Evde kaldığımız bu süreçte Arduino’da veri almayı ve bağlantı 

kurmayı tamamen öğrenmiş olduk. Böylece kriz anında kodları biz yazdığımızdan dolayı 

problemleri kolaylıkla çözebileceğiz. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1. Zaman Planlaması 

Pandemi sonrası değişen zaman planlamamız aşağıdaki gibidir. 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Ürünler Adet Toplam Fiyatı (TL) 

3D ABS Baskı Filamenti 1 253.70 

Pleksi Üçgen Prizma Tüp 1 50 

Polietilen Plaka 1.5 m2 150 

CNC Kesim 1 50 

Su Geçirmez Kablo ve Sıvı 

Epoksi 
25 metre 470 

Su Geçirmez Konnektör  2 90 

Arduino Mega 2 145.02 

350 kv Fırçasız Motor + Esc 6 1530 

20A ESC 6 550 

Kumanda Kart Üretimi 1 93.30 

Karbon Fiber Kaplama 1 110 

Can Bus Modülü 2 257.90 

Analog Kamera 1 400 

Basınç Sensörü 1 125.67 

Eğim ve İvme Ölçer  1 8.95 

Sıcaklık Sensörü 1 228.60 

Batarya (18000 mAh) 1 410 

Kumanda Kontrol Butonları 

ve Dış Formu 
- 129.58 

Voltaj Regulatörü  8 238.96 

Step Motor  2 302.64 

Alüminyum Plaka 1 120 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 1 68 

 Toplam 5782.32 

 

 



 
 

22 
 

8.3. Risk Planlaması  

Risk yönetimi olarak oluşabilecek senaryo ve çözümleri Ön Tasarım Raporunda 

belirtildiği gibi devam etmiştir. Bunlar:  

Senaryo 1: Pleksi prizma tüp su almaya başladı ve elektronik devreler su ile temas 

halinde.  

Çözüm: Pleksi tüp içerisine yerleştirilen su algılama sensörü su kaçağını algılayarak 

sistemi acil durum moduna geçirecektir. Böylelikle bütün sistem kapanacaktır. İp ile su 

altı aracı çekilerek yedek hazır tüp ile eski tüp değiştirilecektir. Elektronik sistem basit ve 

sade bir şekilde tasarlandığından dolayı aktarma işleminin ortalama 10 dakika sürmesi 

planlanmaktadır. Eski tüpün onarılması riski ortadan kaldırmayacağından dolayı yeni tüp 

ile değiştirme kararı alınmıştır.  

 

Senaryo 2: Pilotun kontrol istasyonunda değil ve yarışma başlayacak.  

Çözüm: Spectrum takımı olarak 1 adet pilot ve 1 adet yardımcı pilot belirledik. Ana 

pilotun aracı kullanamaz duruma gelmesi sonucunda yardımcı pilot devreye girecektir.  

Senaryo 3: Herhangi bir elektronik parçada veya bataryada bir problem çıktı.   

Çözüm: Ürettiğimiz aracın bütün parçalarından gerektiği kadar yedek parçalar temin 

ederek böyle bir durum olması halinde parçalar anında değiştirilecektir. 

Yukarıdaki risk senaryoların ek olarak korona önlemlerimiz ve parça tedarik 

etmede oluşabilecek risklere karşı aldığımız önlemler şu şekildedir: 

• Parça tedarik ile alakalı değişen rapor teslim tarihleri ve pandemiden dolayı 

buluşamamızdan ötürü kaynaklanan zaman darlığından ötürü parça tedariklerimizi 

yurt içinden karşılamaya çalıştık. Böylece parça testleri için lazım olan parçalar 

istenilen zaman da elimize ulaştı ve KTR için gerekli testleri yapabildik. 

• Üretim olarak yöntemlerde bir risk görülmüyor. Üretim aşamasında araç sorunsuz 

bir şekilde üretilebilecektir. 

• Pandemiden kaynaklanan takımın buluşamama sorununu internet üzerinden video 

konferans toplantılar yaparak çözdük. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

9.1. Takım Logosu ve Araçta Logo Tasarımı  

Takım logomuz fizik disiplininde bulunan spektrumdan esinlenerek tasarlandı. 

Takımızın altı kişiden oluşması ve spektrumda ışığın altı renge ayrılması bizim için ilham 

kaynağı oldu. Altı farklı renk ise ekipteki bulunan altı kişinin de farklı görevlere sahip 

olup bu görevlerin ise tek bir çatı altından gelmesi ile bağlantılıdır. Aracın özgünlüğüne 

farklı bir boyut katmak için kendi takım logomuza aracın tasarımında ve aracımızın dış 

cephesinde bu tasarıma yer verdik. 

9.2. Aracın Elektronik Tasarımı 

Su altı aracımızı tasarlarken piyasada bu iş için üretilmiş, tak-çıkar şeklinde 

kullanılan sistemleri (piwhawk vb.) kullanmak yerine araca dilediğimiz işlevleri sonradan 

kazandırabilmek adına kendi elektronik sistemimizi geliştirmeye karar verdik. Bunun için 

Arduino Mega mikrodenetleyici karta gerekli sensörleri ve motorları bağladık ve gerekli 

kodları yazarak Arduino’ya yükledik. Açık kaynak kodlu bir kart kullandığımız için 

herhangi bir markaya ve firmaya bağımlı olmayacak, aracımızın işlevlerini istediğimiz 

şekilde genişletebilecek ve değiştirebileceğiz. 

9.3. Mekanik Tasarım 

Elektronik malzemeleri aracın ortasında bulunan üçgen prizma şeklindeki su 

geçirmez tüpün içine yerleştireceğiz. Tüpü pleksiden yapacak ve dışını karbon fiber ile 

kaplayacak, böylece tüpün su geçirmezliğini uygun üretim ve montaj yöntemlerini 

kullanarak kendimiz sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra, motor pervanelerini ve 

nozzle’ları okulumuzda bulunan 3 boyutlu yazıcı ile kendimiz üreteceğiz. 

9.4. Kumanda Tasarımı 

Su altı aracını piyasa var olan hazır oyun kumandaları ile yönetmek mümkündür. 

Ancak biz, aracımızın özgünlüğünü korumak ve kendi ihtiyacımıza tam olarak uyacak bir 

kumandaya ihtiyaç duyduğumuz için kumandamızı 3 boyutlu olarak kendimiz 

tasarlayacak ve yazıcıdan çıktısını alacağız. Programlama kartı olarak kullanacağımız 

mikrodenetleyiciyi, kontrol düğmelerini ve diğer elektronik parçaları “4.3.1.2.Kumanda 

Elektronik Tasarım Süreci” bölümünde gösterildiği şekilde PCB yöntemini ile üretecek 

ve kumandamızın içine yerleştireceğiz.  

9.5. Yazılım Tasarımı  

Elektronik sistemimiz kendimize özgün olarak açık kaynaklı bir sistem olarak 

geliştirildiğinden kontrol istasyonu yazılımını da kendimiz hazırladık. Python 

programlama dilini kullanarak geliştirdiğimiz yazılımın arayüzünü oldukça sade tutmaya 

çalıştık. Yazılımımızı kendimiz hazırladığımız için aracımızdaki yaptığımız 

değişikliklerde gerektiğinde yazılım arayüzünü istediğimiz gibi güncelleyebileceğiz. 
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